Zdôverte sa nám a my vám poradíme
(16.5.2022 ¤ Deň kože-deň dotykov)

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
je občianske združenie chronicky chorých pacientov so psoriázou, psoriatickou artritídou,
atopickou dermatitídou a ostatnými kožnými chorobami. Dobre poznáme problémy, ktoré
život s chronickými kožnými chorobami a alergiou pacientom prináša.

BODKÁČIK - združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR
je svojpomocné občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy ľudí s chronickými kožnými
ochoreniami - a to prevažne mladých ľudí a rodín - s cieľom zvýšiť
kvalitatívne ich životný štandard
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zastupovať záujmy všetkých psoriatikov, atopikov a pacientov s ostatnými kožnými
chorobami na rokovaniach so zákonnou a výkonnou mocou pri presadzovaní našich
oprávnených požiadaviek do nových a novelizovaných zákonov o sociálnej, zdravotnej, zdravotníckej a liečebnej starostlivosti
trikrát ročne vydávať bulletin Helios s množstvom informácií o nových formách liečby psoriázy, psoriatickej artritídy, atopického ekzému a ostatných chronických kožných ochorení, o nových liekoch, podporných a výživových prípravkoch, ale hlavne o
všetkých aktuálnych zmenách v podmienkach poskytovania zdravotnej, zdravotníckej
a sociálnej starostlivosti
pravidelne sa stretávať v Kluboch psoriatikov a atopikov s dermatovenerológmi,
psychológmi, distribútormi podporných a výživových prípravkov
zlepšovať fyzickú ale najmä psychickú kondíciu psoriatikov a atopikov spoločnými
edukačnými kurzami, pobytmi pri mori, športovými, relaxačnými, liečebnými
a rehabilitačnými aktivitami
podporovať skvalitňovanie a modernizáciu liečby kožných ochorení
oboznamovať verejnosť s tým, že tieto kožné choroby nie sú infekčné a zmeniť
tak ich vzťah k ľuďom s postihnutou kožou

Prednostne 16. mája 2022 môžete kontaktovať v čase od 16:00-18:00
kluby a poradne v nasledujúcich regiónoch:
SPaA SR: Ľubica Bergmannová, Mobil: 0904 624 460
OZ Bodkáčik: Mária Cetkovská, Mobil: 0905 428 328

www.spaa-sr.webnode.sk

www.bodkacik.sk

Klub Bratislava: Jozef Vandák, Mobil: 0911 483 003
Klub Košice: JUDr. Cyril Betuš, Mobil: 0904 606 499
Klub Orava - Dolný Kubín: Dagmar Daňková, Mobil: 0911 603 812
Klub Považská Bystrica: Božena Smadišová, Mobil: 0911 266 594
Klub Prešov: Mgr. Viera Miklošková, Mobil: 0908 639 076
Klub Šaľa: Miroslav Matajs, Mobil: 0910 163 632
Klub Liptovský Mikuláš: Mária Aratová, Mobil: 0907 687 417
Klub Zemplín - Humenné: Marta Zobínová, Mobil: 0915 541 159
Klub Lučenec: Mária Gilanová, Mobil: 0902 308 127
Klub Martin: Katarína Kapustová, Mobil: 0903 632 186
Klub Poprad: Ing. Marek Magač, Mobil: 0915 312 480
Klub Svidník: PhDr. Renáta Rusinková, Mobil: 0910 934 930
Klub Banská Bystrica: Miroslav Jursík, Mobil: 0902 334 959

